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Актуальність розробки 

Так як тенденція електронних грошей в 

сучасному світі є доволі популярною та 

розвивається дуже стрімко, це привертає 

увагу багатьох шахраїв, кількість яких в 

мережі невпинно зростає, розробка 

системи моніторингу платежів є 

актуальною та необхідною задачею 



Мета роботи 

Метою даного дипломного проекту є 

розробка системи моніторингу платежів 

для боротьби з шахрайством в системах 

електронних грошей для підвищення 

надійності та ефективності роботи 

платіжних систем 



Схема програми 

Сценарій виявив 

шахрайство ?

Відправлення результату 

перевірки

Кінець

Початок

Отримання платежу для 

перевірки

Визначення об’єкту контролю 

(ОК) платежу

ОК є в чорному списку ?

ОК є в білому списку ?

1

1

Встановлення успішного статусу 

для платежу

Встановлення помилкового 

статусу платежу та повідомлення 

відділу безпеки в JIRA

0

Встановлення помилкового 

платежу та повідомлення 

відділу безпеки в JIRA

Встановлення успішного статусу для 

платежу

0

0

1



Схема даних 
Зчитування 

налаштувань 
системи

Зчитування даних 
чорного списку

Зчитування 
сценаріїв

для перевірки

Оновлення даних у 
чорному списку

Оновлення даних у 
білому списку

База даних
таблиця
black_list

База даних
таблиця
black_list

Зчитування даних 
білого списку

База даних
таблиця

white_list

База даних
таблиця

white_list

База даних
таблиця
settings

База даних
таблиця
scenarios



Схема роботи системи 

Кінець

Початок

Зчитування 
даних з білого 

списку

Зчитування 
сценарію 
перевірки

Отримання 
платежу для 

перевірки

База даних
таблиця

white_list

База даних
таблиця
scenarios

Обробка 
платежу

Зчитування 
даних з чорного 

списку

База даних
таблиця
black_list

Оновлення даних 
для білого 

списку

База даних
таблиця

white_list

Оновлення даних 
для чорного 

списку

База даних
таблиця
black_list



Схема ресурсів системи 

Центральний 

процесор

Носій 

інформації

Інтерфейс PS/2

USB-інтерфейс

ОЗП

Оптична 

мишка



Функціонування системи 



Робота користувачів системи 



Створення сценарію 



Реагування на загрози в JIRA 



Висновок 

В дипломному проекті були оглянуті та 

покращені методи боротьби з шахрайством  

в системах електронних грошей, 

які стали її основним інструментом для 

виявлення шахрайських дій. Розроблена 

система моніторингу платежів для боротьби з 

шахрайством має розширені можливості у 

порівнянні з сучасними аналогами. 

Ефективність виявлення шахрайських дій 

зросла на 30% 

   


